
General Data Protection Regulation, AIA-TRANBJERG Svømmeafdeling 

AIA-TRANBJERG Svømmeafdeling passer godt på dine data. 

Det kan du læse mere om i dette notat. 

- Hvilke data har vi brug for? 

- Hvad bruger vi dine data til? 

- Hvem har adgang til dine data? 

- Hvornår sletter vi dine data? 

- Hvem er dataansvarlig og kan svare på dine spørgsmål? 

Hvilke data har vi brug for? 

På alle medlemmer i svømmeafdelingen skal vi bruge følgende oplysninger? 

- Navn 

- Adresse 

- Fødselsdato 

- Telefonnummer 

- Mailadresse 

Derudover skal vi have cpr.numre på vore trænere. 

Alle medlemmer kan rette på egne stamdata, men ikke slette sig som medlem. 

Hvad bruger vi dine data til? 

Vi registrerer alle disse data på hvert enkelt medlem, da vi er forpligtet efter Folkeoplysningsloven til at 

have oversigter over vore medlemmer. 

Vi registrerer også data for at kunne administrere vore hold, kontingenter og meget andet til brug ved vore 

aktiviteter i svømmeafdelingen. 

På trænerne bruger vi cpr-numre til at søge børneattester samt til afregning af løn. 

Hvem har adgang til dine data? 

Alle data registreres på vores hjemmeside, og der kræves adgangskoder og rettigheder for at kunne se, 

redigere og slette data. Det er kun medlemmer af bestyrelsen, som har disse adgange. Når medlemsskabet 

af bestyrelsen stopper, bliver adgangen slettet. 

Trænerne for de forskellige hold får også oplysninger om navne og alder. 

Hvis Århus Kommune beder om dokumentation for svømmeafdelingens medlemmer, er vi nødt til at dele 

alle data med kommunen. 

Vi kan garantere for, at ingen dine data bliver solgt til reklame eller andet. 



Hvornår sletter vi dine data? 

Vi sletter dine data, når det er muligt. Da Århus Kommune kan bede dig om op til 5 år gamle oplysninger, så 

kan vi først slette dine data 5 år efter, at du er stoppet med at være medlem af svømmeafdelingen. 

Hvis du ønsker det, kan vi dog slette dit telefonnummer og mailadresse, men vi er nødt til at beholde navn, 

adresse og fødselsdato i 5 år. 

Hvem er dataansvarlig og kan svare på spørgsmål? 

Svømmeafdelingens formand er til enhver tid ansvarlig for at alle data behandles forsvarligt og ikke 

videregives til andre uden for svømmeafdelingen. Formanden er også ansvarlig for at indberette et 

eventuelt brud på datasikkerheden til Datatilsynet. 

Det er også formanden, du skal henvende dig til for at få oplyst, hvad vi har registreret på dig samt hvis du 

ønsker nogle oplysninger slettet. 

Formanden er Benny Larsen, Holmevej 237, 2th, 8270 Højbjerg, telefon 86272532 og mailadresse 

bennylarsen@oncable.dk 
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